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Předsednictví navrhuje, aby během zasedání všech členských států Organizace spojených národů, 

jež se bude konat na úrovni ministrů ve dnech 7.–8. prosince 2011 v Ženevě, Evropská unie 

předložila prohlášení k 60. výročí Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951.

O znění návrhu prohlášení jednali radové pro spravedlnost a vnitřní věci na zasedáních konaných ve 

dnech 15. a 30. září 2011. Po konzultaci, jež následně proběhla písemnou formou, mohlo dne

10. října předsednictví na zasedání Strategického výboru pro přistěhovalectví, hranice a azyl 

oznámit, že ke znění návrhu rozeslanému delegacím nebyla vznesena žádná zásadní námitka.

Jelikož nepřetrvávají žádné nevyřešené otázky, předsednictví vyzývá Výbor stálých zástupců, aby 

potvrdil znění uvedené v příloze, jež pak bude moci být přijato bez rozpravy na zasedání Rady pro 

spravedlnost a vnitřní věci konajícím se ve dnech 27.–28. října 2011.

_________________
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Návrh prohlášení Evropské unie

k 60. výročí Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951

Evropská unie, založená na nedělitelných a všeobecných hodnotách lidské důstojnosti, svobody, 

rovnosti, solidarity a základních práv, při příležitosti 60. výročí Úmluvy o právním postavení 

uprchlíků z roku 1951 opětovně potvrzuje význam, jejž přikládá tomuto jedinečnému nástroji 

jakožto základnímu pilíři mezinárodního režimu pro ochranu uprchlíků.

Evropská unie připomíná, že se zasazuje o budování společné azylové politiky založené na úplném 

uplatňování a začlenění této úmluvy, a znovu potvrzuje, že přisuzuje důležitost bezvýhradnému 

respektování práva na azyl, uznaného zejména Listinou základních práv Evropské unie.

Evropská unie vyzdvihuje pokrok, jehož v tomto ohledu dosáhla za posledních deset let: završení 

první fáze budování společného evropského azylového systému, zřízení Evropského uprchlického 

fondu a Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, prohloubení praktické spolupráce, posílení 

právního státu na základě judikatury evropských soudů příslušných pro otázky azylu. Evropská unie 

opětovně poukazuje na své úsilí o další rozvoj společného evropského azylového systému, 

založeného na vysoké úrovni ochrany spojené se spravedlivým a účinným řízením.

Pokud jde o další rozvoj vnějšího rozměru společného evropského azylového systému, Evropská 

unie je i nadále přesvědčena, že je třeba vyjadřovat solidaritu třetím zemím, mimo jiné 

prostřednictvím dobrovolných programů pro přesídlení, a současně ve spolupráci s Úřadem 

vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a s dalšími mezinárodními aktéry pokračovat v úsilí 

o podporu a pomoc v oblasti budování kapacit s cílem řešit v těchto zemích vleklé situace 

uprchlíků.
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Evropská unie vyzývá všechny státy, jež k úmluvě z roku 1951 a k protokolu z roku 1967 dosud 

nepřistoupily, aby tak učinily, a vybízí ty státy, jež si ponechaly územní nebo jiné výhrady, aby je 

v zájmu zajištění univerzálního uplatňovaní ustanovení dané úmluvy přehodnotily. V této 

souvislosti Evropská unie připomíná Stockholmský program ze dne 1. prosince 2009, podle něhož 

by Evropská unie měla s výhradou zprávy Komise o právních a praktických důsledcích usilovat 

o přistoupení k Ženevské úmluvě a jejímu protokolu z roku 1967.

Evropská unie uznává jedinečný mandát Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a respektuje 

význam jeho úsilí o ochranu uprchlíků i dalších osob, na které se jeho mandát vztahuje a které 

potřebují mezinárodní ochranu, jakož i jeho snahu prosazovat v zájmu uprchlíků a zmiňovaných 

dalších osob trvalá řešení. Konstatuje, že je obzvláště důležité, aby státy, jež jsou stranami dané 

úmluvy, s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky spolupracovaly, a podporovaly jej tak 

v jeho povinnosti dohlížet na uplatňování jejích ustanovení a koordinovat mezinárodní reakce 

v zájmu ochrany uprchlíků a řešení vleklých situací uprchlíků. Evropská unie je připravena 

pokračovat ve své činnosti v těsném partnerství s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky 

a zajišťovat účinnou mezinárodní ochranu a pomoc. V tomto ohledu Evropská unie uznává 

významnou úlohu Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, pokud jde o poskytování 

humanitární pomoci uprchlíkům.

Při příležitosti tohoto výročí Evropská unie znovu potvrzuje, že je pevně odhodlána v souladu se 

svými mezinárodními závazky poskytovat pomoc a ochranu všem mužům, ženám a dětem nuceným 

opustit proti své vůli vlastní domov a rodnou zemi, a uniknout tak hrozbě perzekuce.

_________________


